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Het doel van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Vorden is in brede zin (meer) 
belangstelling te wekken voor de Dorpskerk, zodat deze binnen de gemeenschap haar 
plaats behoudt en versterkt in overeenstemming met haar religieuze, sociale en culturele 
betekenis. 
Deze doelstelling hebben wij in 2022 op de volgende wijze inhoud gegeven: 
 
Van half juni tot half september, tot en met de Open Monumentendagen, is de Dorpskerk 6 
dagen per week geopend geweest van 14 – 16 uur. Hieraan hebben 17 vrijwilligers van de 
Open Kerk meegewerkt en zij hebben 2683 bezoekers ontvangen. Men was zeer 
geïnteresseerd in onze mooie kerk. 
 
Ook van half juni tot half september hebben wij 11 exposities in de kerk gehad. 
Schilderijen, foto’s, beelden en geweven kunstwerken hebben 5146 bezoekers getrokken. 
Exposanten zijn zo tevreden dat zij vrijwel allen weer voor volgend jaar hebben geboekt. 
Hieraan werkten 8 vrijwilligers mee. 
 
In februari hadden we een bijzonder optreden van Ekaterina Levental, muziekartiest en in 
juni speelde het Duo Delta Scuti, piano en cello, beide concerten in samenwerking met het 
Cultuurfonds Vorden. 
 
Deze zomer hielden we drie zomeravondconcerten, u weet het nog, sfeervolle schemering 
en kaarsen: Trio Monique van de Ven, Jannie Reidinga en Fradau v.d. Woude, zang, 
klarinet en piano, 2 vlotte heren van Di Mechaje, Klezmermuziek en Maaike Bosscher, die 
prachtig op de harp speelde. 
Op de vier donderdagmiddagconcerten werd ons Lohmanorgel bespeeld door Wilbert 
Berendsen,  Maarten Wilmink, Henk Linker en Valerie Boermistrova (zang) en Ingrid van 

Dokkum. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de herfst genoten we van de gedichten van Carel ter Linden en het pianospel van 
Mirjam Karres. Ook indrukwekkend waren de  songs van Roon Staal (singer/songwriter). 
 
Onze stichting faciliteert de optredens van organisaties die de kerk huren. Dit jaar waren 
dat: het koor ToonkunstPlus  met een openbare repetitie, het Pinetum Concert, de lezing 
van Louise Fresco, georganiseerd door Het Cultuurfonds Vorden en het kerstconcert van 
het Vordens Mannenkoor. 



 
Het Cultuurfonds Vorden en de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Vorden hebben 
besloten onze samenwerking op muzikaal gebied een meer permanente vorm te geven. 
We gaan samen ieder seizoen 5 concerten organiseren in de herfst, winter en het voorjaar. 
De zomerconcerten vallen hier buiten. 
 
Wij zijn te volgen op onze website (www.vriendenvandedorpskerkvorden). Activiteiten 
delen we mee via Contact, posters en Facebook. Ook krijgen al onze Vrienden een 
uitnodiging voor de concerten. 
 
Onze activiteiten kosten geld en daarom doen wij jaarlijks een beroep op onze Vrienden 
om een donatie van(af) 20 euro of van(af) 30 euro voor echtparen/partners aan ons over 
te maken. 
 
Het bestuur bestaat uit: Ab Boers(voorzitter), Jelly Star (secretaris), Ernst te Velthuis 
(penningmeester), Gerrit Terpstra (exposities), Gerda Ellenkamp (Open Kerk) en Gerrit ten 
Broeke (PR). Verder krijgen wij muzikaal advies van Mirjam en Wilbert Berendsen. 
 
 
 
 


